
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: SISGRAIN - LOGÍSTICA DE TERMINAIS DE GRANÉIS SÓLIDOSTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE TECNOLOGIA DE PRAIA GRANDEINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): JADY CAMPOS KANASHIRO, ALESSANDRA CASTRO COSTA, SUSANNE CALDAS
ALVES
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): FERNANDA PEIXOTO COELHO, JOÃO CARLOS GOMESORIENTADOR(ES): 



1 RESUMO 

Essa pesquisa contempla o projeto “SISGRAIN – LOGÍSTICA DE TERMINAIS 

DE GRANÉIS SÓLIDOS”, que será um sistema, com versões em aplicativo para 

celular e website, que terá como principais objetivos realizar o rastreio da carga 

durante todo o seu percurso e agilizar as documentações relacionadas a mesma, 

tornando-as digitais, fazendo com que ambos os recursos sejam recebidos em 

tempo real tanto pelo produtor, quanto pelo exportador/importador. O produto final, 

modelado a negócios, pressupõe uma startup nascente. 

2 INTRODUÇÃO 

O projeto “SISGRAIN” surgiu com o intuito de agregar melhorias ao transporte 

de granéis sólidos agrícolas e aprimorar as documentações relacionadas a carga, 

tornando-as totalmente digitais. O sistema atuará como um GPS, fazendo todo o 

acompanhamento da carga até seu destino e disponibilizando as informações 

acerca da situação do caminhão e do motorista a todos os envolvidos. Também 

informará qual rota o motorista deve prosseguir quando estiver chegando ao seu 

destino, evitando assim engarrafamentos e filas nas entradas dos terminais. Já no 

que tange as documentações, elas passarão a ser recebidas por meio digital, 

otimizando o tempo, pois as atualizações acontecerão em tempo real.  

3 OBJETIVOS 

3.1 GERAL 

A presente pesquisa busca: 

Solucionar os empecilhos relacionados a cadeia logística de granéis sólidos 

no Porto de Santos, com ênfase na emissão de documentos e no recebimento nos 

terminais portuários, de forma a otimizar esses processos e minimizar seus custos. 

3.2 ESPECÍFICOS 

a) melhorar a relação custo/benefício;  

b) facilitar a localização da carga e do caminhão; 

c) agilizar a descarga de mercadorias; 

d) informatizar documentações; 



e) acelerar a troca de informações. 

4 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do projeto, foi adotado o Quadro de Modelo de 

Negócios (Business Model Canvas), no desígnio de montar e demonstrar, de forma 

clara e visual, as etapas para se chegar a um empreendimento de sucesso. 

Complementando e reforçando a teoria, segundo o Sebrae (2016):  

O modelo de negócios é a forma como uma empresa cria, entrega e captura 
valor. Em outras palavras, é a fórmula que transforma time, produto e 
gestão em receita, lucros e retorno para os acionistas.  

Para isto, este modelo apresenta-se dividido em nove tópicos, sendo os 

mesmos:  

Figura 1 – Modelo Canvas do projeto 

 
Fonte: ALVES; COSTA; KANASHIRO, 2016. 

5 DESENVOLVIMENTO 

O processo de execução do sistema se inicia quando o caminhão é carregado 

na fazenda ou no local de origem da carga. A partir disso, tanto o produtor, quanto o 

exportador/importador, já conseguem fazer o acompanhamento da mercadoria e 

consultar as informações sobre o motorista e o caminhão. Quando o caminhão vai 

se aproximando de seu destino, o sistema direciona o motorista diretamente para o 

terminal, se o mesmo não estiver congestionado, ou então para um pátio regulador, 

evitando assim engarrafamentos.  



Com a chegada ao terminal, a primeira etapa após a entrega da 

documentação no gate é a classificação, onde um classificador de grãos certificado 

retira uma amostra da mercadoria e realiza todas as análises necessárias, enquanto 

o motorista aguarda na cabine. Terminado o processo de classificação e recebendo 

a confirmação de que a mesma será aceita pelo terminal, o classificador gera um 

documento atestando a qualidade da mercadoria, sendo que esse documento, em 

forma física, será substituído por meio digital, com a atualização da informação no 

sistema, gerando assim menos resíduos e informando mais rapidamente a todos os 

envolvidos. O motorista, após receber por meio digital a sua via da classificação, 

direciona-se ao tombador, onde ocorre o descarregamento da carga e, após isso, 

estará liberado.  

Os grãos, por sua vez, ficam em armazéns e são direcionados por esteiras 

até o shiploader, que realiza o carregamento da carga no navio. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Até a presente etapa do projeto "SISGRAIN - LOGÍSTICA DE TERMINAIS DE 

GRANÉIS SÓLIDOS”, foi abordada a questão sobre o transporte na área de 

agricultura moderna no território brasileiro (commodities agrícolas). Atingiram-se 

todos os objetos propostos até o presente momento, uma vez que foram 

identificados os empecilhos no Porto de Santos e foram estudadas e elaboradas 

soluções referentes aos mesmos. A partir deste ponto, serão aprofundadas 

pesquisas nas áreas de marketing, operacional e financeira, de forma a prospectar o 

sistema para o mercado. 
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